RK Diaconie Nieuwsbrief
De Diaconale Alliantie kent ook een digitale nieuwsbrief. Daarin
informatie en tips over de laatste berichten. U kunt zich op
www.rkdiaconie.nl aanmelden voor deze nieuwsbrief
De Diaconale Alliantie zoekt ook donateurs.
Het opzetten en bijhouden van deze digitale ontmoetingsplek kost
geld. We zijn geholpen met elke bijdrage, klein of groot. Uw
financiële gift maakt de instandhouding van deze diaconale
website mogelijk.
Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB)
Kamer van Koophandel 41183443
Girorekening nummer 171432,
ten name van beheersstichting LKDB te Utrecht,
onder vermelding van “Gift Diaconale Alliantie”
Webmaster en eindredacteur is Ronald Dits,
te bereiken via info@rkdiaconie.nl

Diaconale alliantie
Per adres:
Hang 14
3011 GG Rotterdam

Je naaste als jezelf

Je vindt dat er mensen buiten de boot vallen …
maar wat ga je eraan doen?
Je wilt iets leren over diaconie?
Je zoekt een plek in de buurt om eens binnen te
lopen?
Je vraagt je af wie zich nog meer met armoede
bezighoudt?
Je wilt meer lezen en weten over diaconie?

Je naaste als jezelf

Bezoek dan eens www.rkdiaconie.nl

www.rkdiaconie.nl is een website, opgezet door de

Zet je naaste in het licht en doe mee!

Diaconale Alliantie, met het wat, hoe, wie en waarom van
diaconie in katholiek Nederland. Het platform is bedoeld om het
diaconale werk te helpen versterken en de deskundigheid van
mensen te vergroten.

We nodigen mensen uit om deze website te gebruiken als een
plek om eigen diaconale initiatieven en inzichten te delen. Niet
alleen door informatie te halen en te lezen, maar ook door
informatie aan te reiken of zelf op de site te plaatsen. De website
www.rkdiaconie.nl is een forum waarin waardevolle ideeën
en initiatieven met elkaar kunnen worden gedeeld. Via de site
kunt u een eigen inlogcode aanvragen. Neem hiervoor contact op
met de beheerder van de website.

De website www.rkdiaconie.nl bevat voorbeelden van
projecten en initiatieven geordend op werkvelden. Bovendien
bevat de website adressen, inspiratiebronnen en hulpmiddelen
voor je naaste en jezelf.
Met ‘katholiek’ wordt het belang van oecumene niet vergeten. We
kiezen deze invalshoek om te voorzien in de vaak gesignaleerde
behoefte aan overzichtelijke diaconale informatie in katholieke
kring. Waar een goed trefpunt is ontstaan zijn anderen welkom.
Op de website www.rkdiaconie.nl is veel informatie te
vinden over tien werkvelden, zoals ‘in buurt en wijk’ tot ‘een hele
wereld’, van ‘zonder huis of thuis’ tot ‘migrant of vluchteling’. Over
deze tien werkvelden is de volgende informatie beschikbaar:
actueel: nieuws, vacatures, bijeenkomsten
leren: allerlei materiaal om uzelf en anderen te scholen voor
diaconale activiteiten
lezen: handige teksten, opinies, hulpmiddelen,
handreikingen of artikelen
met wie: informatie over werkgroepen, organisaties,
inloophuizen en anderen van wie het adres en de website
belangrijk is.
Daarnaast bevat de website een agenda, een aantal dossiers en
kan het blad ‘Diaconie en parochie’ worden gelezen.
De diaconale website www.rkdiaconie.nl is een initiatief
van de Diaconale Alliantie, bestaande uit het LKDB, de
Bisschoppelijke Commissie Justitia et Pax Nederland,
Arbeidspastoraat - Dienst in de Industriële Samenleving vanwege
de Kerken (DISK) en Actioma, instituut voor activering, innovatie
en onderzoek.

Diaconie
je naaste als jezelf
Diaconie vatten wij op als: het handelen vanuit en door kerken en
andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen
dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen dan wel
mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van
individuen en van groepen mensen, en op het scheppen van
rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.
Oude en juist hedendaagse woorden, ze blijven van toepassing in
onze samenleving. Want al doende komen steeds weer mensen
in de knel, vallen tussen wal en schip, blijven uitgesloten, zien
hun waardigheid bedreigd. Steeds weer zijn er mensen die dat
niet laten gebeuren, die actie ondernemen en de
gelijkwaardigheid zoeken.
Deze website is bedoeld om het diaconale werk dat gebeurt met,
door en voor mensen in nood en in de marge, te helpen
versterken. Met dit communicatiemiddel en met een educatieve
impuls aan de deskundigheid van mensen die diaconaal actief
zijn, willen we er aan bijdragen dat dit handelen gericht is op de
waardigheid van naasten én van jezelf. Omdat we zo Gods Naam
doen.

